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Til stede:  

Fra Kommunen Lise Thorsen, Mikael Grejsen, Anja Hemmingsen 

 

På udekontor i Ørslev blev mange emner drøftet. Nogle har kunnet behandles hurtigt, andre kræver lidt længere tid. 

Her følger svarene på de spørgsmål, som er afklaret. 

 

I krydset ved Netto, Ørslevvej/ Ugledigevej/ Fragevej blev der spurgt ind til, om der laves et fodgængerfelt, for mere 

sikker adgang til boldbanerne på Fragevej. 

Lige nu forbedres forholdene for bløde trafikanter langs Ørslevvej. Efterfølgende laves trafiktællinger, og 

mulighederne for at sikre de bløde trafikanter undersøges. 

 

Samtidig blev der spurgt ind til sikkerheden for cyklister, fordi der på Ugledigevej er tung trafik med bl.a. 

modulvogntog.  

I reglerne for modulvogntog, bliver de store lastbiler ledt ind i industrikvarteret via Svingkærvej og Industriparken. 

Hvis modulvogntogene kører andre veje, er det et brud på færdselsreglerne, som håndteres af politiet. 

 

Der har været en ulykke i fodgængerfeltet ved rundkørslen ved Kirken. Der spørges ind til, om der kan laves en form 

for markering af fodgængerfeltet?  

Politiet har ingen registrering af uheld i fodgængerfeltet. Men strækningen gennemgås og striber og markeringer 

opfriskes, så fodgængerfeltet står mere synligt. 

 

Ros til Vordingborg kommune for hurtig opretning af fliser ved skolen. Vi takker. 

 

Mogens Jensen samler affald på frivillig basis. Han har nu fået direkte kontakt til kommunen, så han lettere kan 

indmelde opsamlingspunkter for affald. Han gjorde opmærksom på Facebook siden ”Bevægelsen mod affald i 

naturen”. 

Vordingborg kommune takker Mogens for det gode initiativ. 

 

Bliver der lavet gennemgående vej via Søndervej til Rynkebjerg?  

Der er ingen aktuel plan om vejføring fra Søndervej til Rynkebjerg. 

 

Der ønskes fartdæmpende foranstaltninger på Søndervej, hvor der er gennemkørsel forbudt. 

Der laves en trafiktælling på Søndervej mellem nr. 16 og 18. Herefter tages der stilling til behovet. 
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Der mangler gode store legepladser i Vordingborg kommune. 

Der er planer om nye udflugtslegepladser i Vordingborg kommune i de kommende år. Legepladserne placeres så de 

er tilgængelige for alle på havnene i Præstø, Stege og Vordingborg. Samtidig vedligeholdes de eksisterende 

legepladser, så sikkerhedskravene overholdes. 

 

Vordingborg kommunes nye ”Giv et tip” blev diskuteret. Fremover bliver det muligt at gå i dialog med borgeren, 

hvilket giver langt større mulighed for at give et kvalificeret svar. Det nye ”Giv et tip” lanceres inden udgangen af 

juni, så hold øje med Vordingborg kommunes Facebookside. 

 

Vordingborg kommune blev gjort opmærksom på en manglende kantsten på Favnevej, som forårsager en skade i 

belægningen, fordi vandet løber ved siden af vejbrønden. Slagelse kommune er i dialog med Grundejerforeningen 

om en løsning på problemet. 

 

Vordingborg kommune fik et par spidsfindige spørgsmål angående afviklingen af trafikken på et par veje nær Ørslev. 

Der arbejdes på en løsning, så trafikken fortsat kan afvikles sikkert. 

1. Fra Ørslev til Vordingborg er der cykelsti med cykelskilte i begge retninger uden striber på vejen. Løsningen 

kunne være at fjerne cykelskiltet i den ene retning, da der i dag er cykelsti i begge sider af vejen. 

2. På vej ud af Ørslev mod Roneklint er der en strækning, hvor tilladt hastighed er forskellig i de to retninger 

50/60 km/t. 

 

På Kohavevej fra skoven i retning Nyråd er der en farlig kant og ingen plads til cykler. Her ønskes cykelsti.  

Vordingborg kommune vurderer løbende trafiksikkerheden for bløde trafikanter ved bl.a. trafiktællinger. Anlæg af 

nye cykelstier prioriteres ud fra dette analysearbejde. Der er ingen aktuel plan for Kohavevej. 

 

Hvor Ambjergvej løber langs motorvejen er der 2-3 m2 rabat, hvor der mangler genopretning af beplantning.  

Arealet er privat, hvorfor det ikke er et kommunalt anliggende. 

 


